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     Bình Thuận, ngày  15 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Văn xã huyện Phú Quý; 

- Các trường trung học phổ thông và trường PT có nhiều cấp học. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH- BGDĐT  ngày 09/7/2020 về việc tổ chức Cuộc 

thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2020” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển 

khai một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và triển khai sâu rộng Cuộc thi “Tuổi trẻ 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” (gọi tắt là 

Cuộc thi) đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên và học sinh.  

2. Chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền,  tổ chức vận 

động và hướng dẫn tập thể, cá nhân; cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên và học sinh 

tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 

3. Các đơn vị lập danh sách và theo dõi số lượng cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, 

đoàn viên và học sinh tham gia Cuộc thi. Xác minh thông tin thí sinh đạt kết quả cao 

của vòng loại và vòng bán kết; tổng hợp danh sách thí sinh đạt kết quả cao được vào các 

vòng kế tiếp (có file đính kèm). 

4. Tổ chức khen thưởng các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho Cuộc thi 

tại đơn vị ( nếu có). Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên 

trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. 

5. Các đơn vị báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi có kết quả 

vòng loại và vòng bán kết qua  mail (phonggdtrh.sobinhthuan@moet.edu.vn).  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phổ biến, khuyến khích cán bộ quản 

lý, giáo viên trẻ, đoàn viên và học sinh được biết và tham gia Cuộc thi./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (thực hiện);   

- Giám đốc, Phó Giám đốc; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu: VT, GDTrH&CN-TX (Nhàn -02 b)                                   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Toàn Thắng 
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